
  
UMOWA NAJMU POJAZDU 

Zawarta w dniu: ____________w_________________________, pomiędzy  
Walczak – Centrum  Motoryzacji Sp.z.o.o. Sp. K. . ul. Powstańców Wlkp. 11 63-

200 Jarocin NIP: 617-22-15-528, REGON: 382461096; KRS: 382461096; 
reprezentowanym przez ________________________________zwanym dalej „Wynajmującym”,  
a:________________________________________zam.__________________________________________________________________
____________________________leg. się d.o._____________________; Pesel:_______________________________; nr prawa 
jazdy:_________________ telefon kontaktowy: _________________, adres e-mail: ___________________________   
[_] reprezentujący firmę (osobę prawną):  __________________________________, z siedzibą w _________________________, ulica 
____________________________,  kod pocztowy: ____________, NIP: ____________________; Regon:______________ 
zwanego dalej „Najemcą”; o następującej treści: 

§ 1 – Przedmiot umowy 
1. Wynajmujący oświadcza, że jest posiadaczem pojazdu: ____________________________ o nr rejestracyjnym ____________, rodzaj 
paliwa: [_] Diesel [_] Benzyna [_] Benzyna + LPG, zwanego dalej „Pojazdem”. 
2. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pojazd opisany w pkt. 1, na podstawie protokołu opisującego jego stan techniczny, który stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 
3.Podpisem pod niniejszą umową Najemca kwituje odbiór samochodu, kluczyków, dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC. 

§ 2 – Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Najemcy należy: a) korzystanie z pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji; b) ponoszenie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją; 
c) zwrot po zakończeniu najmu pojazdu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z prawidłowej eksploatacji pojazdu; d) zakaz używania 
dodatkowych akcesoriów  v vf vfnp. CB-radio itp.; e) zakaz palenia tytoniu w samochodzie, przewozu zwierząt oraz holowania innych pojazdów; f) 
Powiadomienia wynajmującego o każdym zdarzeniu z udziałem pojazdu; g) Dbałość o powierzone mienie, używanie właściwego paliwa, wymiana 
przepalonych żarówek, uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, ciśnienie ogumienia. W przypadku wystąpienia wycieku płynów, które mogłyby 
spowodować dalsze uszkodzenia mechaniczne  Najemca ma obowiązek skontaktować się z Wynajmującym i dostosować się do jego zaleceń. W 
przypadku jeśli najemca nie dostosuje się do ww. zaleceń poniesie koszty naprawy pojazdu; g)  Zwrot pojazdu na każde żądanie Wynajmującego. 
Odmowa zwrotu pojazdu spowoduje złożenie przez wynajmującego do prokuratury rejonowej lub Policji zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 
przywłaszczenia mienia stosownie do treści art. 284 kk.  
2. Do obowiązków Wynajmującego należy: a) ubezpieczenie pojazdu z tytułu OC, AC oraz NW; b) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku. 

§ 3 – Koszty wynajmu 
1.Strony ustalają, że koszt wynajmu pojazdu  wynosi ________zł netto za każdą rozpoczętą [_] dobę  [_] miesiąc.  
2.Opłata  pobierana będzie: [_]  z góry przed każdym okresem rozliczeniowym  [_]  po zakończeniu wynajmu . 
3.Dobowy limit przebiegu: 350 km. W przypadku przekroczenia limitu dopłata za każdy następny kilometr wynosi 0,25 zł netto. 

§ 4 – okres wynajmu 
1. 1.Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od dnia: ______________do:  ______________, z możliwością dalszego przedłużenia.   
2. Nie zwrócenie pojazdu w ciągu2 godzin po upływie terminu trwania umowy i nieprzedłużenie okresu wynajmu na koszt najemcy może spowodować 
złożenie przez wynajmującego do prokuratury rejonowej zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia mienia stosownie do treści art. 284 
kk.  
3. Doba stanowi okres 24 godzin, licząc od godziny podstawienia- rozpoczęcia wynajmu.   
4. Za użytkowanie pojazdu bez zgody Wynajmującego będzie naliczana kara umowna w wysokości 5–krotności stawki o której mowa w §4. Pkt.2 

§ 5 
1.Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać pojazdu w podnajem osobie trzeciej. 
2. Najemca upoważnia Wynajmującego do przekazywania jego danych osobowych Służbom Porządku Publicznego w przypadku kiedy pojazdem 
dokonano przestępstwa lub wykroczenia. W takim przypadku najemca zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100 zł netto,   związana z 
koniecznością ustalenia danych osobowych. 

§6 – Korzystanie pojazdu poza granicami UE 
1.Najemca jest upoważniony do wyjazdu pojazdem poza granice kraju w ramach granic UE, po wcześniejszym poinformowaniu Wynajmującego. 
2.W przypadku awarii lub kolizji z udziałem pojazdu poza granicami Polski najemca na własny koszt sprowadzi pojazd do kraju. Najemca ma prawo 
wykupić w zewnętrznej firmie ubezpieczenie Assistance. 
3.W przypadku wyjazdu pojazdem do krajów nienależących do Unii Europejskiej, w przypadku szkody najemca pokryje jej pełną wartość.  

§ 7 – Kary umowne, opłaty dodatkowe, pozostałe roszczenia 
1. Na najemcę mogą zostać następujące kary umowne: 
a).Za zwrot uszkodzonego pojazdu -  (kolizja, wypadek, szkoda parkingowa, wandalizm) – wysokości 15- krotności stawki dobowej 
określonej w §3 pkt. 1, lub połowę stawki miesięcznej określonej w §3 pkt. 1  . Najemca nie ponosi tych kosztów, gdy szkoda w pojeździe nie została 
spowodowana z winy najemcy,  wypożyczalnia dysponuje danymi sprawcy umożliwiającymi likwidację szkody z jego ubezpieczenia OC i najemca 
przekazał wszystkie niezbędne dokumenty niezbędne do likwidacji szkody. Najemca zostanie zwolniony z opłaty w momencie wypłaty odszkodowania 
przez ubezpieczyciela sprawcy.  Kara będzie naliczana również w przypadku współwiny, kolizji ze zwierzęciem, uszkodzenia szyb oraz w przypadku 
niewykrycia sprawcy uszkodzeń; b) Zwrotu pojazdu ze stanem mniejszym niż przy przekazaniu wynosi 100 zł + wartość dotankowanego paliwa; c) 
zwrotu brudnego pojazdu zewnątrz - 50 zł, wewnątrz - 40 zł,  Kara w przypadku gdy będzie wymagane pranie tapicerki wynosi 250 zł(dotyczy plam 
których nie da się usunąć metodami dostępnymi na standardowych myjniach, a także sierści zwierząt); d) Zagubienie kluczyków – 800 zł + koszt wymiany 
zamków w ASO; e) zagubienia dowodu rejestracyjnego najemca -  400 zł; f)  w przypadku zgubienia tablicy rejestracyjnej – 200 zł / sztukę. g) Usunięcie z 
pojazdu oznaczeń Wynajmującego  - 500 zł + koszt odtworzenia; h) Stwierdzenie braku części wyposażenia samochodu – 200 zł + koszt zakupu części w 
ASO; i) spowodowania szkody osobom trzecim, w przypadku gdy szkoda te będzie pokrywana z ubezpieczenia OC pojazdu wynajmowanego Najemca 
zobowiązuję się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty 500 zł netto; j) użytkowanie pojazdu bez zgody Wynajmującego -  5–krotności stawki o której 
mowa w §3. Pkt.1; k) Palenie tytoniu w pojeździe – 800 zł.  
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność  - pokryje całkowity koszt naprawy: 
a) w przypadku uszkodzenia elementów wnętrza pojazdu (tj.: wypalenie tapicerki, foteli, przetarcie poszycia kierownicy, uszkodzenie deski rozdzielczej 
itp.), a także w przypadku wybicia szyby, uszkodzenia ogumienia, zatankowania złego paliwa.  
3.  W przypadku zwrotu brudnego pojazdu lub w porze o słabej widoczności (noc, podczas opadu deszczu)  Wynajmujący zastrzega sobie prawo do 
oględzin po dokonaniu przez niego umycia pojazdu w ciągu 48 godzin. W takim przypadku wszelkimi kosztami naprawy wykrytych uszkodzeń zostanie 
obciążony najemca.  
4. W przypadku braku zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić Wyjmującemu koszty które Wynajmujący poniósł w celu odzyskania pojazdu. 
Koszt odbioru pojazdu poza ustalonym miejscem strony ustalają na poziomie 6,00 zł netto  za każdy kilometr liczony od głównej siedziby Wynajmującego 
(Jarocin, ul. Powstańców Wlkp. 11); 
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5. Najemca pokryje pełną wartość szkody na pojeździe, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z powodu czynu popełnionego przez najemcę 
lub użytkownika pojazdu. To jest w szczególności spowodowanie zdarzenia pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, świadome 
uszkodzenie pojazdu,  kierowanie pojazdem bez uprawnień, oddaleniem się od miejsca zdarzenia oraz pozostawienie kluczyków i dowodu rejestracyjnego 
wewnątrz pojazdu lub nie zdanie tych rzeczy wynajmującemu w przypadku kradzieży pojazdu 
6. Wynajmujący może dochodzić od Najemcy dochodzenia utraconych  korzyści spowodowanych unieruchomieniem pojazdu z winy Najemcy (tj. kolizja, 
zagubienie dokumentów, tablic rejestracyjnych, kluczyków) 
7. Wszystkie wymienione wyżej kwoty są cenami netto. Najemca zobowiązuje się do uregulowania ww. opłat w  momencie zwrotu pojazdu 
Wynajmującemu. W przypadku nieuregulowania należności w momencie zwrotu pojazdu najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury bez 
podpisu najemcy.  
8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku. 

§8 - Kaucja 

1. [_] Nie pobrano kaucji    [_] Pobrano kaucję w wysokości: _____________ zł. 
2. Kaucja stanowi zabezpieczenie  roszczeń Wynajmującego względem Najemcy z tytułu należności które mogą powstać podczas okresu wynajmu (np. 
uszkodzenie pojazdu, zagubienie dokumentów).  
3. Kaucja podlega zwrotowi w całości  w przypadku braku stwierdzenia, podczas zwrotu pojazdu,  podstaw do jej zatrzymania.  
4. Kaucja jest zatrzymywana w przypadku gdy występują lub mogą wystąpić roszczenia Wynajmującego w stosunku do Najemcy 
5. Zwrot lub zatrzymanie  kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego roszczeń w stosunku do Najemcy.  

§9 – Postanowienia końcowe. 
1.Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. Wynajmującemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie naruszenia przez Najemcę zapisów umowy. 
3.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego, a w szczególności art. 659 do 679 K.c. 2.Wszelkie 
spory sądowe będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Wynajmującego. 
4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
WYNAJMUJ ĄCY:           NAJEMCA: 
 
____________________________             ___________________________________ 
 
Pojazd zwrócono dnia: _____________ o godz. ______w miejscowości:____________________; stan licznika:_________  
Osoba zwracająca: _____________________  
Zastrzeżenia:_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Wykonano dokumentacje zdjęciową przy zwrocie pojazdu: [_] TAK [_]NIE; Zwrócono: [_] dowód rejestracyjny, [_] ubezp. OC;  
 
 
 
 
WYNAJMUJ ĄCY:           NAJEMCA: 
 
____________________________             ___________________________________ 
 

Protokół opisujący stan techniczny pojazdu w momencie wydania pojazdu najemcy: 
Miejsce wydania pojazdu:_______________________ godz.: __________ Wydano: [_] dowód rejestracyjny, [_] ubezp. OC;  
Stan paliwa: __________ Stan licznika:_________  Marka i rozmiar opon: _____________________________ 
Stopień zabrudzenia pojazdu: Wewnątrz:___________________; Zewnątrz:____________________  
Widoczne uszkodzenia wewnątrz pojazdu (wypalona i zabrudzona tapicerka, uszkodzenia deski rozdz., rysy na elementach skórzanych 

itp.): _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Widoczne uszkodzenia zewnątrz pojazdu (uszkodzenia powłoki lakierniczej, wgniecenia, 
uszkodzenia felg, opon)______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Wyposażenie dodatkowe: [_] trójkąt; [_] gaśnica; [_]koło zapasowe [_] apteczka 

Wykonano dokumentacje zdjęciową przy przekazaniu pojazdu: [_] TAK [_]NIE 
Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym. 
Uwagi dodatkowe:__________________________________________________________________________________________ 
 
Rozliczenie przy wydaniu pojazdu: F-VAT: [_] TAK [_] NIE; Forma płatn.: [_] Gotówka, [_]Przelew,[_]Karta;  
Pojazd opłacono do: __________ Koszt wynajmy opłacony z góry: _________________; Pobrana kaucja: ________;  
Pozostało do zapłaty / rozliczenia przy zwrocie: ________________; Nr F-VAT: ___________; 
 

Rozliczenie przy zwrocie pojazdu:  Dopłata za dodatkowe dni:  _________;   Dopłata za przekroczenie limitu km: _______,  
F-VAT: [_] TAK [_] NIE;    Forma płatności.: [_] Gotówka, [_]Przelew,[_]Karta   Zwrócona kaucja: ________ 


